REUNIÓ DELS SINDICATS AMB L'INTENDENT CAP DE LA
REGIÓ POLICIAL DEL CAMP DE TARRAGONA
El passat divendres 9 de setembre es va celebrar la reunió periòdica dels sindicats amb l'intendent cap
de la Regió Policial del Camp de Tarragona i amb el cap d'administració.
Es van tractar els següents temes:
-Sobre les imatges dels companys d'investigació, que van sortir a la premsa plenament identificables.
Segons l’Intendent les mateixes imatges en un diari surten difuminades i en un altre no. També
informa que el departament corresponent de les relacions amb la premsa farà incís amb aquest tema.
- Ubicació del 112. El 112 està ubicat a Reus però, administrativament i segons la RLT, la localitat és
Tarragona. Per canviar la localitat a Reus caldria un Acord de Govern. Properament ho denunciarem a
la Direcció General de la Policia per tal que ho solucionin.
- Q5m. Segons l’Intendent és la primera notícia que té sobre aquest tema. Ens afirma i assegura que ell
creu en el sistema de solapament i, per tant, si tinguéssim el Q5m no n'hi hauria. Tot i així no depèn de
la Regió Policial Camp de Tarragona que en un futur es pugui aplicar aquest horari, però a dia d’avui
ningú no ha informat res.
- Estacionament al nou edifici regional. En principi no hi haurà estacionament a l’interior del recinte.
Tot i així ens informen que davant de l’edifici hi haurà unes 45 places disponibles però aquestes són
les que hi ha al carrer. Així mateix ens va informar que des de fa uns dies s’està treballant la
conflictivitat de la zona i que a més l’exterior de la comissaria estarà vigilat.
- Possible mancança futura d’ordinadors a la UTTD. Ens informen que tot i que s’han demanat més
ordinadors amb l’actual situació de dificultat econòmica no es pot garantir que n'arribin més.
- Investigació i guàrdies nocturnes. En principi si un agent entra abans per poder agafar novetats i
assistir al brífing, ha de fer constar aquest temps. Pel que fa al fet d’estar sol durant la guàrdia, ens
comenta que parlarà amb els caps de comissaria per intentar trobar una solució. Si la solució trobada
no funciona en tornarem a parlar.
Cal remarcar que a la reunió només van assistir 4 representants sindicals, 3 érem del CAT i un
de l’SME. El company de l’SPC es va excusar, al delegat del SAP-UGT encara l’estem esperant.
La propera reunió ha estat convocada pel dia 4 de novembre.
SALUT!!
Andrés Robles Lorente
Delegat del CAT al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre
Tarragona, 12 de setembre de 2011

